Referat Bestyrelsesmøde VenøBoen, mandag 02.05.2016 kl. 19.00 hos Aase.
Deltagere: Aase, Anders, Hanne-Marie, Irma, Jan Bendix, Jesper, Nina (ref.), Søren.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Huse til salg på Venø
3. Åben Ø
4. Generalforsamling i SaDS 20.-22. maj 2016
5. Eventuelt

1. Siden sidst:
Velkomsthilsen til nye Ø-boere (Riisvej 12) .
Aase og Jan haft møde med Geopark Vestjylland. Aftalt at stier skal afmærkes, og der skal tilbydes
guide-uddannelse til Ø-boere, der har lyst. Kursus afholdes snart, men flere kurser planlægges.
Aase og Jan haft møde med teknisk direktør, Jørgen Jensen, Struer kommune, referat fra mødet er
sendt til bestyrelsen. Han så den lukkede Havnekiosk som et stort problem. VenøBoen er enig og
sender formel henvendelse til Venø Havns bestyrelse. Løsning skal findes.
2. Huse til salg:
Det ser ikke godt ud, og er et dårligt signal, at der ved alle de huse, der er til salg, står stort skilt,
som henviser til ejendomsmægler. Jan sender redigeret udgave af brev, som bestyrelsen tidligere
har modtage til mæglere, der har boliger til salg på øen, om at lave en fælles, stor opslagstavle ved
Kleppen, hvor interesserede kan se en oversigt og adresser og nemt selv finde frem til husene.
Der er endelig fri bane for at bygge hallen ved Efterskolen. Efterskolens bestyrelse har indkaldt til
et orienteringsmøde tirsdag den 10. maj, hvor alle er velkomne også til at komme med gode forslag
til benyttelse af hallen. Flere af VenøBoens bestyrelsesmedlemmer deltager.
3. Åben Ø:
Venø mangler en event, der kan skabe fest og liv, som tidligere tiders Åben Ø arrangementer og
Pinsefest. Jesper forsøger sammen med Festudvalget at komme med et projekt, der kan realiseres til
august. Økonomien er altid et problem, Menighedsrådet er positiv, men vil først give tilsagn, når
der foreligger en plan for et arrangement.
4. Generalforsamling i SaDS på Venø:
Programmet er fastlagt, og der er styr på aktiviteter og uddelegering. Frist for tilmelding til
festmiddagen lørdag den 21. maj på Efterskolen er 14. maj. I VenøPosten for maj kan læses alt om
de tre dage, arrangementet foregår. Opgaver såsom indkvartering, værters ”forpligtelser” i
forbindelse med selve generalforsamlingen, festmiddagen, etc. er fordelt. Søren er koordinator for
Rundvisningen lørdag formiddag mellem 09.30-12.30. Gæsterne kører i bil til de fire stoppesteder:
Færgen Venøsund, Fiskefarmen, Kirken og Venø Galleri. Gæsterne opfordres til at besøge andre
steder om søndagen, f.eks. Nørskov og udsigten over Vigen.
5. Eventuelt:
Marianne Pedersen (Riisvej) gjort os opmærksom på et tiltag, ”Trail skrald”, vi måske kunne have
glæde af. Standere opstilles ved stier, hvor folk går eller løber. Man kan forsynes sig med et par små
blå plastikposer, når man støder på henkastet affald, samler man det op og putter i nærmeste
affaldsspand. Det er organisationen ”Hold Danmark Rent” og Naturstyrelsen, der er initiativtagere.
Hvis vi får standerne, bliver Hanne-Marie og Marianne ”ambassadører”.
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